Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
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HOTĂRÂREA NR. 6/28.10.2016
privind aprobarea atribuirii directe a delegării gestiunii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate de pe raza Comunei Coaș, în calitate de membru al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, și a traseului Baia Mare – Coaș,
către operatorul regional de transport public S.C. URBIS S.A., și aprobarea Actului adițional la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului nr. 704/23.12.2013

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a
membrilor implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, întrunită în
ședință ordinară în data de 28 Octombrie 2016

Examinând:
- proiectul de hotărâre nr. 6/17.10.2016 inițiat de Administratorul delegat al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
- raportul de specialitate nr. 6/17.10.2016 promovat de Compartimentul de Transport Local din cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coaș nr. 42 din 30.09.2016 privind împuternicirea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE> să exercite, în
numele și pe seama Comunei Coaș, dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate, și aprobarea delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul
regional de transport S.C. URBIS S.A., prin atribuire directă;
- Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 66 din 27.04.2016 privind emiterea avizului în
vederea eliberării licențelor de traseu de către Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA
METROPOLITANĂ BAIA MARE>, pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane
prin curse regulate;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coaș nr. 9/28.03.2012 privind aderarea comunei Coaș la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Coaș nr. 37/28.09.2012 privind împuternicirea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> să exercite în numele și pe seama
comunei Coaș atribuțiile referitoare la prestarea serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia
Mare> nr. 3/23.12.2013 privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” direct implicate și aprobarea atribuirii
delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 225/2016 privind desemnarea unui viceprimar al
Municipiului Baia Mare pentru a exercita atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata
suspendării de drept a mandatului de Primar al Municipiului Baia Mare, al domnului Cătălin
Cherecheș;

- prevederile din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare, art. 10, art. 28, art. 29, art. 30 alin. 5;
- art. IV din O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact
asupra domeniului achizițiilor publice;
- prevederile din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și
completările ulterioare, art. 4, art. 16 alin. 5, art. 27 alin. 1, art. 30 alin.2 lit. b);
- prevederile Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare,
norme aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
- prevederile Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de transport public local, art.4 lit. l), norme aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 263/2007;
- prevederile Regulamentului Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- Analiza situației existente privind intrarea Comunei Coaș, în calitate de membru al Asociației <Zona
Metropolitană Baia Mare>, în sistemul de transport public metropolitan de călători, întocmită de
Compartimentul de transport local din cadrul Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare>
- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, în contextul solicitării cetățenilor din Comuna Coaș de a începe operarea din data de 1
Noiembrie 2016

În temeiul:
- împuternicirii speciale acordate A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> de către Consiliul local al
comunei Coaș prin HCL nr. 37/28.09.2012, să exercite în numele și pe seama comunei Coaș atribuțiile
referitoare la prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, precum și a
împuternicirii speciale acordate Asociației să exercite, în numele și pe seama a comunei Coaș, dreptul
de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, și aprobarea
delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul de transport S.C. URBIS S.A., prin atribuire directă
În conformitate cu prevederile art. 28 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona
Metropolitană Baia Mare>
HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă procedura de atribuire directă, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate din comuna Coaș și pe traseul Baia Mare - Coaș, în
conformitate cu prevederile legale, către S.C. URBIS S.A., cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 3,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș cu nr. J24/120/1998, CUI 10250004.
Art. 2 Se aprobă Programul de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Comunei
Coaș și traseul Baia Mare – Coaș, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 Se aprobă lista bunurilor din domeniul public și privat al Comunei Coaș, aferente sistemului
public de transport local al Comunei Coaș, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, bunuri care vor fi concesionate prin Actul adițional la Contractul de Delegare către
S.C. URBIS S.A. Lista bunurilor se va anexa la Contractul de Delegare, făcând parte integrantă din
acesta.
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Art. 4 Se aprobă tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza
Comunei Coaș și traseul Baia Mare - Coaș, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5 Se aprobă Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate nr. 704/2013 („Contractul de Delegare”), cu toate anexele atașate,
în forma prevăzută în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce se va încheia
între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, în numele și pe seama
Comunei Coaș, pe de o parte și operatorul de transport SC URBIS S.A., pe de altă parte.
Art. 6 Se aprobă atribuirea directă a Contractului de delegare, prin încheierea Actului adițional privind
extinderea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Comuna Coaș și pe
traseul Baia Mare – Coaș, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredințează:
- A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>
- S.C. URBIS S.A.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Municipiul Baia Mare;
- Orașul Baia Sprie;
- Orașul Tăuții Măgherăuș;
- Comuna Dumbrăvița;
- Comuna Groși;
- Comuna Recea;
- Comuna Săcălășeni;
- Comuna Coaș;
- S.C. URBIS S.A.;
- Consiliul Județean Maramureș;
- A.N.R.S.C., Agenția Teritorială Nord-Vest.

p. Președinte,

Administrator delegat,

Viceprimar desemnat

Paul Adrian PECE

cu atribuții de Primar al Municipiului Baia Mare
dr. ing. Marinel ROB

Total membri implicați
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

8
6
6
-
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 6/28.10.2016

Programul de transport pe traseul Baia Mare – Coaș
Program Normal (toamnă, iarnă, primăvară)
Linia
Nr. stații/ sens
Lungimea
..........25..........
….....8.............
….....42km......

Traseu
Dus:
Piața Izvoare Baia
Mare (str. M.
Eminescu) – str.
Progresului (intersecție
cu str. Culturii) – Sala
Sporturilor – Kaufland
2 (Baia Mare) – Satu
Nou de Jos –
Săcălășeni – Bifurcare
Coruia – Coaș
Întors:
Coaș – Bifurcare
Coruia – Săcălășeni –
Satu Nou de Jos –
Kaufland 2 (Baia
Mare) – Sala
Sporturilor – Parc
Mara – Piața
Revoluției – Piața
Izvoare Baia Mare (str.
M. Eminescu)

Capacitate
(nr. locuri)
100

Plecări de la
capete de traseu

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)
Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)
4-5
-(-)

5-6
-(-)

6-10
7:00 (8:00)

10-13
-(-)

13-20
13:30 (15:00)
16:00 (-)

20-23
22:30 (-)

prima
-

ultima
22:30

5:00

- (-)

7:30 (8:30)

- (-)

14:00 (16:00)
19:30 (-)

23:00
sosire
(-)

5:00

23:00
sosire

1 (-)

-(-)

1(-)

-(-)

1(1)

1(-)

Graficul de circulație pe traseul Baia Mare – Coaș
Program Normal (toamnă, iarnă, primăvară)
Zile lucrătoare
Ore plecare
Ore plecare
Piața Izvoare
Coaș
05:00
07:00
07:30
13:30
14:00
16:00
19:30
22:30
23:00
sosire

Zile nelucrătoare
Ore plecare
Ore plecare
Piața Izvoare
Coaș
08:00
08:30
15:00
16:00

Parcursul în km pe timpul programului normal:
- parcursul/ sens = 21 km/sens (Urbis – Piața Izvoare – Coaș)
- parcursul zilnic = 168 km/zi lucrătoare și 84 km/zi nelucrătoare
- parcursul mediu lunar este de 4.368 km.
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Programul de transport pe traseul Baia Mare – Coaș
Program de Vară (pe timpul vacanței școlare)
Linia
Nr. stații/ sens
Lungimea
..........25..........
….....8.............
….....42km......

Traseu
Dus:
Piața Izvoare Baia
Mare (str. M.
Eminescu) – str.
Progresului (intersecție
cu str. Culturii) – Sala
Sporturilor – Kaufland
2 (Baia Mare) – Satu
Nou de Jos –
Săcălășeni – Bifurcare
Coruia – Coaș
Întors:
Coaș – Bifurcare
Coruia – Săcălășeni –
Satu Nou de Jos –
Kaufland 2 (Baia
Mare) – Sala
Sporturilor – Parc
Mara – Piața
Revoluției – Piața
Izvoare Baia Mare (str.
M. Eminescu)

Capacitate
(nr. locuri)
100

Plecări de la
capete de traseu

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)
Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)
4-5
-(-)

5-6
-(-)

6-10
7:00 (8:00)

10-13
-(-)

13-20
- (15:00)
16:00 (-)

20-23
22:30 (-)

prima
-

ultima
22:30

5:00

- (-)

7:30 (8:30)

- (-)

- (16:00)
19:30 (-)

23:00
sosire
(-)

5:00

23:00
sosire

1 (-)

-(-)

1(-)

-(-)

1(1)

1(-)
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Graficul de circulație pe traseul Baia Mare – Coaș
Program de Vară (în timpul vacanței școlare)
Zile lucrătoare
Ore plecare
Ore plecare
Piața Izvoare
Coaș
5:00
7:00
7:30
16:00
19:30
22:30
23:00
sosire
Parcursul în km pe timpul programului de vară:

Zile nelucrătoare
Ore plecare
Ore plecare
Piața Izvoare
Coaș
8:00
8:30
15:00
16:00

- parcursul/sens = 21 km/sens (Urbis – Piața Izvoare - Coaș)
- parcursul zilnic = 126 km/zi lucrătoare și 84 km/zi nelucrătoare
- parcursul mediu lunar este de 3.400 km
Parcursul mediu anual este:
4.368 km/lună X 9,5 luni + 3.400 km/lună X 2,5 luni = 49.996 km
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 6/28.10.2016
Lista bunurilor de retur – Comuna COAȘ
STAŢII PENTRU TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE
STAŢII EXISTENTE

Nr.
Stației

DENUMIRE STAŢIE

Comuna COAȘ
1.
Centru Coaș
2.
Bifurcare DJ 182 C Coaș

TIP
STAŢIE

AMPLASAMENT

Centru
Bifurcare DJ 182 C

Urcare+Coborâre
Urcare+coborâre

Legenda:
N – Stație neamenajată
A – Stație amenajată (acoperită)
H – Stație Heliopolis
E – Stație Euromedia
AL – Stație prevăzută cu alveolă
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LINII
DESERVITE
25
25

OBSERVATII
Starea stației
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Anexa nr. 3 la Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 6/28.10.2016

Tarifele de călătorie valabile pe traseul Baia Mare – Coaș până la data de
31 decembrie 2016 (conțin cota TVA de 20%)
Nr.
crt.

Linia

1. 25

2. 25
3. 25
4. 25

5. Toate
liniile
din
Zona
Metropo
litană
Baia
Mare

Piața Izvoare
Baia Mare Coaș
Baia Mare (toate
liniile) - Coaș
Baia Mare (toate
liniile) - Coaș
Baia Mare Coaș

21

Timpul
necesar
parcurgerii
traseului
(minute)
30 minute

21

30 minute

21

30 minute

21

30 minute

Toate rutele din
ZONA
METROPOLIT
ANĂ BAIA
MARE (Baia
Mare, Baia
Sprie, Tăuții
Măgherăuș,
Groși,
Dumbrăvița,
Recea,
Săcălășeni,
Coaș)

-

-

Traseu

Lungime
traseu
(km/sens)

Tarif bilet /
valabilitate

Tarif
abonament
(lună)

Tarif
abonament
(1/2/lună)

5 lei / 60
minute

150 lei

90 lei

5 lei / 60
minute
34 lei / bilet
suprataxă
1,38 Euro* /
bilet
achiziționat
prin SMS /
60 minute
7,5 lei / 180
minute

175 lei

105 lei

-

-

-

-

179 lei

107 lei

* Notă: tariful echivalent în lei se determină la data efectuării plății prin SMS; tariful
prin SMS include comisionul de 33% practicat de prestatorul de servicii plăți prin
SMS.
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Tarifele de călătorie valabile pe traseul Baia Mare – Coaș începând cu data
de 1 ianuarie 2017 (conțin cota TVA de 19%)
Nr.
crt.

Linia

1. 25

2. 25
3. 25
4. 25

5. Toate
liniile
din
Zona
Metropo
litană
Baia
Mare

Piața Izvoare
Baia Mare Coaș
Baia Mare (toate
liniile) - Coaș
Baia Mare (toate
liniile) - Coaș
Baia Mare Coaș

21

Timpul
necesar
parcurgerii
traseului
(minute)
30 minute

21

30 minute

21

30 minute

21

30 minute

Toate rutele din
ZONA
METROPOLIT
ANĂ BAIA
MARE (Baia
Mare, Baia
Sprie, Tăuții
Măgherăuș,
Groși,
Dumbrăvița,
Recea,
Săcălășeni,
Coaș)

-

-

Traseu

Lungime
traseu
(km/sens)

Tarif bilet /
valabilitate

Tarif
abonament
(lună)

Tarif
abonament
(1/2/lună)

5 lei / 60
minute

150 lei

90 lei

5 lei / 60
minute
40 lei / bilet
suprataxă
1,38 Euro* /
bilet
achiziționat
prin SMS /
60 minute
15 lei / 1 zi

175 lei

105 lei

-

-

-

-

185 lei

111 lei

* Notă: tariful echivalent în lei se determină la data efectuării plății prin SMS; tariful
prin SMS include comisionul de 33% practicat de prestatorul de servicii plăți prin
SMS.
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Anexa nr. 4 la Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 6/28.10.2016

Act adițional nr. ……/……………………..
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate nr. 704/23.12.2013 privind extinderea serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Comuna Coaș

Încheiat între:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, cu sediul în
Baia
Mare,
str.
Gheorghe
Șincai
nr.
37,
județul
Maramureș,
cont
RO47RZBR0000060008051323, deschis la RAIFFEISEN BANK, Sucursala Baia Mare, CIF
18789927, reprezentată prin Domnul Marinel ROB, având funcția de Viceprimar cu atribuții
de primar al Municipiului Baia Mare, pentru Președintele Asociației, pe de o parte, în calitate
de delegatar, denumită în continuare Autoritatea Contractantă,
și
Operatorul regional S.C. URBIS S.A., codul unic de înregistrare 10250004, J24/120/1998
cu sediul principal în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, județul/sectorul Maramureș, reprezentată
prin Domnul Ion POP, având funcția de Director general, pe de altă parte, în calitate de
delegat, denumit în continuare Operatorul,
În temeiul Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a Ordinului Ministrului
Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; a Ordinului Ministrului Transporturilor
nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public
local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, a Ordinului
Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor de transport public nr. 263/2007, a Ordinului Președintelui
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, a Legii nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a Legii nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de
călători,
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Ca urmare a:
- Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA
METROPOLITANĂ BAIA MARE> nr. 6/28.10.2016 privind aprobarea atribuirii directe a
delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de pe
raza Comunei Coaș, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
<Zona Metropolitană Baia Mare>, și a traseului Baia Mare – Coaș, către operatorul
regional de transport public S.C. URBIS S.A., și aprobarea Actului adițional la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului nr. 704/23.12.2013;
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Coaș nr. 42/30.09.2016 privind împuternicirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE> să
exercite, în numele şi pe seama Comunei Coaș, dreptul de a delega gestiunea serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate, şi aprobarea delegării gestiunii
acestui serviciu către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.;
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Coaș nr. 9/28.03.2012 privind aderarea comunei
Coaș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>;
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Coaș nr. 37/28.09.2012 privind împuternicirea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> să exercite în
numele și pe seama comunei Coaș atribuțiile referitoare la prestarea serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate;
- Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona
Metropolitană Baia Mare> nr. 3/2013 privind aprobarea documentației de atribuire a
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona
Metropolitană Baia Mare” direct implicate și aprobarea atribuirii delegării gestiunii acestui
serviciu către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A., cu completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 66/27.04.2016 privind emiterea avizului în
vederea eliberării licențelor de traseu de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
<Zona Metropolitană Baia Mare> pentru efectuarea serviciului de transport public de
persoane prin curse regulate;
- Concluziile și recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, întocmit de către SC
VELTONA SRL în aprilie 2013;
- Analiza situației existente întocmită de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
<Zona Metropolitană Baia Mare>.
În conformitate cu prevederile art. 34 și 34¹ din Contractul de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013,
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Părțile hotărăsc:
I. Definiții
În măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în Actul adițional la
Contract vor avea următorul înțeles:
„A.N.R.S.C.”
„Atribuire
directă”

„Autoritate de
autorizare”

„Autoritatea
Contractantă”
„Compensație”

„Contract”

„Diferențe de
tarif”
„Drept

Înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice.
Înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă
gestiunea serviciilor de transport public local, fără licitație publică sau
negociere directă, potrivit art. 30 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, direct
Operatorului, având în vedere calitatea acestuia de Operator intern.
Atribuirea directă avută în vedere este cea reglementată de art. 2 litera h)
din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă
se înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit
operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire
prealabilă.
Înseamnă structura locală cu atribuții de organizare, reglementare,
autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport
călători înființate în aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv
Compartimentul de transport local;
Înseamnă autoritatea locală competentă: Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, care are competența
legală de a delega gestiunea Serviciului de transport public local și
capacitatea de a concesiona infrastructura aferentă.
Reprezintă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera (g) din
Regulamentul nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare,
acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri
publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu
public sau în legătură cu perioada respectivă.
Înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local, inclusiv toate anexele la acesta.
Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2 litera
i) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct
de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate
competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința
respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea
serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de
serviciu public.
Reprezintă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din
bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, aferente
acoperirii influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la
legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători.
Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art. 2 litera f) din
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exclusiv”

„Efectul
financiar net”

„Licență de
traseu”

„Obligații de
serviciu public”

„Operator”

„Program de
circulație”

„Programul de
transport”

Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fiind orice drept care permite
exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un
operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea ori într-o anumită
zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.
Înseamnă totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării
Operatorului cu Obligația de serviciu public. Efectul financiar net va fi
calculat potrivit Anexei la Regulamentul CE nr. 1370/2007 și va ține
seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public
suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale
acestuia, pe categoriile de costuri.
Înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea de transport,
opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că
Operatorul are dreptul să presteze serviciul local de transport călători,
efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze sau autocare, pe un
anumit traseu și conform Programului de transport al Operatorului.
Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera
(e) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite
sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii
publice de transport de călători de interes general, pe care un operator,
dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma
sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi
retribuit.
Înseamnă societatea comercială care are competența și capacitatea
recunoscute de a presta serviciile de transport public local care fac
obiectul prezentului Contract, în condițiile reglementărilor în vigoare, și
care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități
publice aferent acestuia.
Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) din
Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept orice întreprindere publică sau
privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii
publice de transport de călători, sau orice organism public care prestează
servicii publice de transport de călători.
Operatorul este un operator intern, astfel cum acesta este definit de art. 2
litera (j) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv o entitate cu
personalitate juridică distinctă, asupra căreia Autoritatea Contractantă
exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale
departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate.
Înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin
curse regulate, care conține în principal informații privind traseul,
capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de
succedare a curselor. Programele de circulație sunt aferente traseelor ce
fac parte din Programul de transport asumat de Operator prin prezentul
Contract, atașat la prezentul Contract ca Anexa 1.
Înseamnă partea în sarcina Operatorului din Programul de Transport
Public local de persoane (întocmit și aprobat de Autoritatea Contractantă
prin care se stabilesc, traseele pentru transportul public local de persoane
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„Serviciu de
transport public
local”

„Tarif de
călătorie”
„Titluri de
călătorie”

prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Autorității
Contractante) Programele de Circulație, capetele de traseu, stațiile
publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare). Programul de
transport este atașat la prezentul Contract ca Anexa 1.
Serviciul de transport public local este un serviciu integrat în sensul
prevăzut de art. 2 litera m) din Regulamentul 1370/2007, care asigură
servicii interconectate de transport în raza administrativ teritorială a
Autorității Contractante, cu un serviciu unic de informații, un regim unic
de taxare a Titlurilor de transport și un orar unic de transport.
Serviciul de transport public local reprezintă transport public de călători și
este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept
serviciul de interes economic general, prestat către public în mod
nediscriminatoriu și continuu pe raza Autorității Contractante, potrivit
Programului de transport.
Înseamnă suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit,
deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în
condiții prestabilite, potrivit prevederilor prezentului Contract,
conform Programului de transport al Operatorului, în Comuna Coaș
și pe traseul Baia Mare - Coaș.
Înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul
vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Autoritatea Contractantă,
potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract.
Înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, suprataxe,
legitimații de călătorie, carduri magnetice sau contactless ce permit
deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport public local,
emise conform prevederilor legale.

Art. 1 Prezentul Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, denumit mai
jos ”Contractul de delegare” reglementează raporturile juridice între părți cu privire la
prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseul
Municipiul Baia Mare – Comuna Coaș.
Art. 2 Prevederile prezentului Act adițional au caracter special și derogator de la
”Contractul de delegare”, aplicându-se în relația dintre Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, Comuna Coaș și operatorul
regional de transport public S.C. URBIS S.A.
Art. 3 Se completează obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate nr. 704/20132, cu delegarea gestiunii serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze pe raza Comunei Coaș,
serviciu ce se va desfășura pe traseul Municipiul Baia Mare – Comuna Coaș, conform
programului de transport prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, precum și cu
dreptul și obligația de a utiliza și exploata bunurile care fac parte din infrastructura tehnicoedilitară, aferente sistemului de transport public local din Comuna Coaș, prevăzute de Anexa
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nr. 2 la prezentul Act adițional, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini ce
constituie Anexa nr. 6 la ”Contractul de delegare”.
Art. 4 Operatorul va realiza serviciul de transport public local în conformitate cu obligațiile
de serviciu public și:
i) Va avea dreptul la plata Compensației din partea Comunei Coaș, în termenii și
condițiile prevăzute în prezentul Act adițional la Contract;
ii) Va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în
prezentul Act adițional la Contract;
iii) Nu va avea dreptul exclusiv pentru a desfășura serviciul de transport public local
de călători prin curse regulate pe relația Baia Mare – Comuna Coaș, deoarece, la data
încheierii prezentului Act adițional, există pe traseul județean Baia Mare – Coaș un alt
operator de transport public județean de călători, autorizat și licențiat de către Consiliul
Județean Maramureș, potrivit Programului de transport județean aprobat;
iv) Va avea dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile
prevăzute în Contractul de delegare;
v) Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii edilitare necesare prestării
Serviciului de transport public local, descrise în Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, numai
cu aprobarea Autorității Contractante.
Art. 5 Fiecare parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura
respectarea prezentului Act adițional la Contract.
Art. 6 OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC
6.1 În conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să
îndeplinească Serviciul de transport public local cu respectarea Obligațiilor de serviciu public
stabilite mai jos:
i) Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va
furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri /
gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și
reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Comunei
Coaș, potrivit prevederilor prezentului Contract;
ii) Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu
principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de
transport;
iii) Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu
indicatorii de calitate prevăzuți în Contractul de delegare și Regulamentul serviciului, Anexa
nr. 5 la ”Contractul de delegare”;
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iv) Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute
în prezentul Contract și în legislația Europeană și națională;
v) Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele prevăzute în
prezentul Act adițional la Contract, potrivit Anexei nr. 3.
Art. 7 (1) Se completează lista bunurilor de retur cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 la
prezentul Act adițional.
(2) Se completează lista bunurilor proprii ale Operatorului cu bunurile prevăzute în Anexa nr.
3 la prezentul Act adițional.
(3) Predarea-primirea bunurilor concesionate (de retur) ce fac obiectul delegării gestiunii va fi
consemnată în Procesul-verbal care se va încheia în acest scop, conform Anexei nr. 4 la
prezentul Act adițional.
Durata Actului adițional
Art. 8 (1) Durata prezentului Act adițional la ”Contractul de delegare” este de 5 (cinci) luni
de la data semnării și intrării în vigoare a acestuia.
(2) Durata prezentului Act adițional poate fi prelungită până la durata ”Contractului de
delegare”, respectiv până la data de 31.12.2019, prin încheierea unui Act adițional la prezentul
Contract, dar numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Comunei Coaș prin
hotărâre, în condițiile legii.
Tarifele
Art. 9 Tarifele aflate în vigoare la data încheierii prezentului contract sunt cele prevăzute în
Anexa nr. 5 la prezentul Act adițional.
Diferențele de tarif (gratuități și reduceri la transportul în comun)
Art. 10 (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care
beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, acordate potrivit legii, cât și în
urma unor hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Coaș, se asigură din bugetul Comunei
Coaș.
(2) Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de
călătorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru
anumite categorii de persoane de către Comuna Coaș sau acoperirea diferențelor dintre
costurile înregistrate de Operator pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca
urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale se asigură din bugetul Comunei Coaș,
corespunzător cu nivelul tarifelor de vânzare către populație a legitimațiilor de călătorie
individuale.
(3) Prezentul articol se completează cu prevederile art. 21 alin. 1) pct. I și II din ”Contractul
de delegare” cu privire la categoriile de persoane care beneficiază de gratuități și reduceri la
transportul în comun obligatoriu a fi acordate potrivit legii, precum și cele care pot fi acordate
prin hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Coaș.
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Metodologia de decontare a subvențiilor acordate de către Comuna Coaș anumitor
categorii sociale pentru gratuitățile și reducerile la transportul în comun
Art. 11 (1) Decontarea sumelor datorate de către Comuna Coaș pentru gratuitățile și
reducerile la transportul în comun se va face lunar, din bugetul local al Comunei Coaș, pe
baza facturilor emise de Operator către Comuna Coaș, însoțite de Calculul necesarului de
resurse financiare, care se stabilește în baza listelor nominale lunare pentru persoanele care
beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, respectiv în baza listei „Tabel
nominal cu legitimațiile de transport urban de suprafață valabile pe luna în curs”, emisă de
către Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Maramureș, confirmată de
către serviciile de specialitate ale Comunei Coaș, pentru persoanele cu handicap și însoțitorii
și asistenții acestora potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, liste care conțin numărul abonamentelor de călătorie
emise pe traseul Baia Mare – Coaș, la tariful aprobat conform Anexei nr. 5 la prezentul Act
adițional la Contract.
(2) Emiterea facturii se va face până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară și se va
depune la registratura Comunei Coaș, iar decontarea acesteia se va face de către Comuna
Coaș în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii.
(3) Comuna Coaș își asumă obligația de a cuprinde în cadrul bugetului local, sumele necesare
acoperii gratuităților și reducerilor acordate pentru transportul în comun.
Subvenția de exploatare (compensația de serviciu public)
Art. 12 Valoarea subvenției pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de
Operator și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, acordată de
către Comuna Coaș, este egală cu diferența dintre cheltuielile și veniturile activității de
transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a
Comunei Coaș, respectiv pe traseul Municipiul Baia Mare – Comuna Coaș.
Art. 13 (1) Comuna Coaș își asumă obligația de a cuprinde în cadrul bugetului local, sumele
necesare acoperii subvenției de exploatare.
(2) În cadrul Anexei nr. 6 la prezentul Act adițional la ”Contractul de delegare” este
prezentată o simulare privind estimarea cuantumului compensației de serviciu public
(subvenției de exploatare) lunare pe care ar trebui să o achite Comuna Coaș din bugetul local,
în funcție de un cost/km estimat și un număr estimat de călători, în baza studiilor de trafic
stabilite prin studiul de oportunitate sau a estimărilor Comunei Coaș.
(3) Valoarea concretă a compensației de serviciu public (subvenției de exploatare) lunare pe
care o va achita Comuna Coaș din bugetul local va fi cea rezultată în urma determinării
acesteia potrivit prevederilor prezentului Act adițional la ”Contractul de delegare”.
Metodologia de decontarea a subvenției de exploatare (compensației de serviciu public)
Art. 14 (1) Decontarea subvenției pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de
delegat și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public local
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de persoane prin curse regulate se va face lunar de către unitatea administrativ-teritorială
Comuna Coaș, membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia
Mare”, în baza facturilor emise de Operator, însoțită de Decontul justificativ.
(2) Emiterea facturii se va face până la data de 30 a lunii curente pentru luna anterioară și se
va depune la registratura unității administrativ-teritoriale Comuna Coaș, iar decontarea
acesteia se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii.
(3) În vederea evitării supracompensării, până la data de 31 martie a anului în curs, pentru
anul precedent, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul compensației anuale.
(4) În cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare
decât Compensația anuală calculată potrivit aliniatului 3, Operatorul va vira în contul
Comunei Coaș diferența rezultată, în termen de 10 zile calendaristice de la stabilirea
compensației anuale.
(5) Compensația nu poate depăși Efectul financiar net.
Art. 15 Fondurile acordate cu titlu de Diferențe de tarif si de Compensare vor fi aprobate de
Consiliului Local al Comunei Coaș în funcție de estimările inițiale si vor putea fi supuse
rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul
anului.
Art. 16 (1) Neplata de către Comuna Coaș a facturilor privind Compensația de serviciu public
(Subvenția de exploatare) sau Diferențele de tarif pentru gratuitățile și reducerile la
transportul în comun acordate, la data scadenței prevăzută de prezentul Act adițional, atrage
după sine calcularea penalităților de întârziere în cuantum de 0,01% pe fiecare zi de întârziere.
(2) Neplata de către Comuna Coaș a facturilor privind Compensația de serviciu public
(Subvenția de exploatare) sau Diferențele de tarif pentru gratuitățile și reducerile la
transportul în comun acordate, precum și a penalităților de întârziere, în termen de 30
(treizeci) de zile de la data scadenței prevăzută de prezentul Act adițional, dă dreptul
Operatorului de transport S.C. URBIS S.A. să suspende prestarea serviciului în Comuna Coaș
și pe traseul Baia Mare – Comuna Coaș, până la plata integrală a facturilor restante. Cu cel
puțin 10 (zece) zile înainte de suspendarea serviciului, Operatorul de transport S.C. URBIS
S.A. va notifica Comunei Coaș și A.D.I. ”Zona Metropolitană Baia Mare” intenția de
suspendare a serviciului, timp în care părțile vor încerca să rezolve pe cale amiabilă această
situație.
(3) După achitarea de către Comuna Coaș a facturilor restante și a penalităților de întârziere,
Operatorul va relua imediat prestarea serviciului de transport public local de călători în
Comuna Coaș.
Art. 17 (1) Prevederile prezentului Act adițional se completează cu prevederile din
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate de la nivelul A.D.I. ”Zona Metropolitană Baia Mare nr. 704/2013.
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(2) În cazul în care vor apărea discordanțe între prevederile prezentului Act adițional și
”Contractul de delegare”, se vor aplica prevederile prezentului Act adițional.
Art. 18 (1) Prevederile prezentului Act adițional se completează cu dispozițiile legale în
vigoare cu privire la serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate.
(2) În cazul în care vor apărea discordanțe între prevederile prezentului Act adițional și
prevederile legale în vigoare, se vor aplica prevederile legale în vigoare.
Art. 19 Restul articolelor și anexelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, rămân
nemodificate.
Prezentul Act adițional a fost încheiat azi __.__.____ în trei exemplare, din care două
exemplare pentru fiecare parte și un exemplar pentru comuna Coaș.
Prezentul Act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013.
Prezentul Act adițional intră în vigoare începând cu data de 1 Noiembrie 2016.

20

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
Str. Gheorghe Şincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare
Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937
www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. ……./ …………………. la ”Contractul de delegare”

Programul de transport pe traseul Baia Mare – Coaș
Program Normal (toamnă, iarnă, primăvară)
Linia
Nr. stații/ sens
Lungimea
..........25..........
….....8.............
….....42km......

Traseu
Dus:
Piața Izvoare Baia
Mare (str. M.
Eminescu) – str.
Progresului (intersecție
cu str. Culturii) – Sala
Sporturilor – Kaufland
2 (Baia Mare) – Satu
Nou de Jos –
Săcălășeni – Bifurcare
Coruia – Coaș
Întors:
Coaș – Bifurcare
Coruia – Săcălășeni –
Satu Nou de Jos –
Kaufland 2 (Baia
Mare) – Sala
Sporturilor – Parc
Mara – Piața
Revoluției – Piața
Izvoare Baia Mare (str.
M. Eminescu)

Capacitate
(nr. locuri)
100

Plecări de la
capete de traseu

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)
Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)
4-5
-(-)

5-6
-(-)

6-10
7:00 (8:00)

10-13
-(-)

13-20
13:30 (15:00)
16:00 (-)

20-23
22:30 (-)

prima
-

ultima
22:30

5:00

- (-)

7:30 (8:30)

- (-)

14:00 (16:00)
19:30 (-)

23:00
sosire
(-)

5:00

23:00
sosire

1 (-)

-(-)

1(-)

-(-)

1(1)

1(-)
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Graficul de circulație pe traseul Baia Mare – Coaș
Program Normal (toamnă, iarnă, primăvară)
Zile lucrătoare
Ore plecare
Ore plecare
Piața Izvoare
Coaș
05:00
07:00
07:30
13:30
14:00
16:00
19:30
22:30
23:00
sosire

Zile nelucrătoare
Ore plecare
Ore plecare
Piața Izvoare
Coaș
08:00
08:30
15:00
16:00

Parcursul în km pe timpul programului normal:
- parcursul/ sens = 21 km/sens (Urbis – Piața Izvoare – Coaș)
- parcursul zilnic = 168 km/zi lucrătoare și 84 km/zi nelucrătoare
- parcursul mediu lunar este de 4.368 km.
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Programul de transport pe traseul Baia Mare – Coaș
Program de Vară (pe timpul vacanței școlare)
Linia
Nr. stații/ sens
Lungimea
..........25..........
….....8.............
….....42km......

Traseu
Dus:
Piața Izvoare Baia
Mare (str. M.
Eminescu) – str.
Progresului (intersecție
cu str. Culturii) – Sala
Sporturilor – Kaufland
2 (Baia Mare) – Satu
Nou de Jos –
Săcălășeni – Bifurcare
Coruia – Coaș
Întors:
Coaș – Bifurcare
Coruia – Săcălășeni –
Satu Nou de Jos –
Kaufland 2 (Baia
Mare) – Sala
Sporturilor – Parc
Mara – Piața
Revoluției – Piața
Izvoare Baia Mare (str.
M. Eminescu)

Capacitate
(nr. locuri)
100

Plecări de la
capete de traseu

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)
Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)
4-5
-(-)

5-6
-(-)

6-10
7:00 (8:00)

10-13
-(-)

13-20
- (15:00)
16:00 (-)

20-23
22:30 (-)

prima
-

ultima
22:30

5:00

- (-)

7:30 (8:30)

- (-)

- (16:00)
19:30 (-)

23:00
sosire
(-)

5:00

23:00
sosire

1 (-)

-(-)

1(-)

-(-)

1(1)

1(-)
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Graficul de circulație pe traseul Baia Mare – Coaș
Program de Vară (în timpul vacanței școlare)
Zile lucrătoare
Ore plecare
Ore plecare
Piața Izvoare
Coaș
5:00
7:00
7:30
16:00
19:30
22:30
23:00
sosire
Parcursul în km pe timpul programului de vară:

Zile nelucrătoare
Ore plecare
Ore plecare
Piața Izvoare
Coaș
8:00
8:30
15:00
16:00

- parcursul/sens = 21 km/sens (Urbis – Piața Izvoare - Coaș)
- parcursul zilnic = 126 km/zi lucrătoare și 84 km/zi nelucrătoare
- parcursul mediu lunar este de 3.400 km
Parcursul mediu anual este:
4.368 km/lună X 9,5 luni + 3.400 km/lună X 2,5 luni = 49.996 km
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Anexa nr. 2 la Actul adițional nr. …./………………. la ”Contractul de delegare”
Lista bunurilor de retur – Comuna COAȘ
STAŢII PENTRU TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE
STAŢII EXISTENTE

Nr.
Stației

DENUMIRE STAŢIE

Comuna COAȘ
3.
Centru Coaș
4.
Bifurcare DJ 182 C Coaș

TIP
STAŢIE

AMPLASAMENT

Centru
Bifurcare DJ 182 C

Urcare+Coborâre
Urcare+coborâre

Legenda:
N – Stație neamenajată
A – Stație amenajată (acoperită)
H – Stație Heliopolis
E – Stație Euromedia
AL – Stație prevăzută cu alveolă
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Anexa nr. 3 la Actul adițional nr. ……/ ……………. la ”Contractul de delegare”

Lista cu bunurile proprii ce aparțin S.C.URBIS S.A. și care vor fi utilizate în
perioada derulării contractului de delegare pentru Comuna Coaș
Mijloace de transport
Tip autovehicul

Nr. înmatriculare

Marcă

Capacitate
locuri

1.

autobuz

MM 51 URB

Mercedes Benz –
tip O 345/ Conecto

106

2.

autobuz

MM 52 URB

Mercedes Benz –
tip O 345/ Conecto

106

3.

autobuz

MM 53 URB

Mercedes Benz –
tip O 345/ Conecto

106

4.

autobuz

MM 54 URB

Mercedes Benz –
tip O 345/ Conecto

106

5.

autobuz

MM 55 URB

Mercedes Benz –
tip O 345/ Conecto

106

6.

autobuz

MM 56 URB

Mercedes Benz –
tip O 345/ Conecto

106

7.

autobuz

MM 57 URB

Mercedes Benz –
tip O 345/ Conecto

106

Nr.crt.
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Anexa nr. 4 la Actul adițional nr. ……/ ……………… la ”Contractul de delegare”

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE
a bunurilor concesionate (de retur) ale Comunei Coaș
Părţile:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, cu sediul în
Baia
Mare,
str.
Gheorghe
Șincai
nr.
37,
județul
Maramureș,
cont
RO47RZBR0000060008051323, deschis la RAIFFEISEN BANK, Sucursala Baia Mare, CIF
18789927, reprezentată prin Domnul Marinel ROB, având funcția de Viceprimar cu atribuții
de primar al Municipiului Baia Mare, pentru Președintele Asociației, pe de o parte, în calitate
de delegatar, denumită în continuare Autoritatea Contractantă,
și
Operatorul regional S.C. URBIS S.A., codul unic de înregistrare 10250004, J24/120/1998
cu sediul principal în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, județul/sectorul Maramureș, reprezentată
prin Domnul Ion POP, având funcția de Director general, pe de altă parte, în calitate de
delegat, denumit în continuare Operatorul,
Având în vedere că:
La data de ……………………, Părțile au semnat Actul adițional nr. 7 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi au
convenit semnarea prezentului Proces verbal, după cum urmează:
1. Prin semnarea prezentului proces verbal delegatarul predă, iar delegatul primeşte bunurile
proprietate publică concesionate (de retur) din Anexa nr. 2 la Actul adițional, cu scopul de a-i
da posibilitatea delegatului de a prelua şi presta serviciile în conformitate cu prevederile
Contractului, a Actelor adiționale și Anexelor la contract.
2. Delegatul primeşte dreptul de deţinere exclusivă şi dreptul de folosinţă pe durata
Contractului asupra bunurilor înscrise în Anexa nr. 2 la Actul adițional la Contract, dar nu și
dreptul de proprietate asupra acestora. Pentru evitarea oricărui dubiu, dreptul de proprietate
asupra bunurilor înscrise în Anexa nr. 2 rămâne al membrilor direct implicaţi ai delegatarului
pe toată durata Contractului. Delegatarul nu va avea totuşi dreptul de a deţine sau folosi
bunurile înscrise în Anexa nr. 2 la Actul adițional la Contract pe perioada în care acestea fac
obiectul contractului de delegare a gestiunii.
3. Delegatarul prin unitatea administrativ teritorială Comuna Coaș declară că deține în
deplină proprietate bunurile înscrise în Anexa nr. 2 la Actul adițional la Contract și predate
delegatului prin prezentul proces verbal, că acestea nu fac obiectul nici unui litigiu,
revendicări sau altor acţiuni împotriva acestora, iar în cazul în care după intrarea în vigoare a
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contractului vor apărea astfel de situaţii, delegatarul va informa imediat delegatul şi va face
toate demersurile în vederea menţinerii proprietăţii acestor bunuri.
4. Prezentul proces verbal a fost încheiat și semnat azi …………………, în trei exemplare
originale, din care un exemplar pentru delegatar, unul pentru Comuna Coaș și un exemplar
pentru delegat.
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Anexa nr. 5 la Actul adițional nr. ……/ …………… la ”Contractul de delegare”

Tarifele de călătorie valabile pe traseul Baia Mare – Coaș până la data de
31 decembrie 2016 (conțin cota TVA de 20%)
Nr.
crt.

Linia

6. 25

7. 25
8. 25
9. 25

10. Toate
liniile
din
Zona
Metropo
litană
Baia
Mare

Piața Izvoare
Baia Mare Coaș
Baia Mare (toate
liniile) - Coaș
Baia Mare (toate
liniile) - Coaș
Baia Mare Coaș

21

Timpul
necesar
parcurgerii
traseului
(minute)
30 minute

21

30 minute

21

30 minute

21

30 minute

Toate rutele din
ZONA
METROPOLIT
ANĂ BAIA
MARE (Baia
Mare, Baia
Sprie, Tăuții
Măgherăuș,
Groși,
Dumbrăvița,
Recea,
Săcălășeni,
Coaș)

-

-

Traseu

Lungime
traseu
(km/sens)

Tarif bilet /
valabilitate

Tarif
abonament
(lună)

Tarif
abonament
(1/2/lună)

5 lei / 60
minute

150 lei

90 lei

5 lei / 60
minute
34 lei / bilet
suprataxă
1,38 Euro* /
bilet
achiziționat
prin SMS /
60 minute
7,5 lei / 180
minute

175 lei

105 lei

-

-

-

-

179 lei

107 lei

* Notă: tariful echivalent în lei se determină la data efectuării plății prin SMS; tariful
prin SMS include comisionul de 33% practicat de prestatorul de servicii plăți prin
SMS.
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Tarifele de călătorie valabile pe traseul Baia Mare – Coaș începând cu data
de 1 ianuarie 2017 (conțin cota TVA de 19%)
Nr.
crt.

Linia

6. 25

7. 25
8. 25
9. 25

10. Toate
liniile
din
Zona
Metropo
litană
Baia
Mare

Piața Izvoare
Baia Mare Coaș
Baia Mare (toate
liniile) - Coaș
Baia Mare (toate
liniile) - Coaș
Baia Mare Coaș

21

Timpul
necesar
parcurgerii
traseului
(minute)
30 minute

21

30 minute

21

30 minute

21

30 minute

Toate rutele din
ZONA
METROPOLIT
ANĂ BAIA
MARE (Baia
Mare, Baia
Sprie, Tăuții
Măgherăuș,
Groși,
Dumbrăvița,
Recea,
Săcălășeni,
Coaș)

-

-

Traseu

Lungime
traseu
(km/sens)

Tarif bilet /
valabilitate

Tarif
abonament
(lună)

Tarif
abonament
(1/2/lună)

5 lei / 60
minute

150 lei

90 lei

5 lei / 60
minute
40 lei / bilet
suprataxă
1,38 Euro* /
bilet
achiziționat
prin SMS /
60 minute
15 lei / 1 zi

175 lei

105 lei

-

-

-

-

185 lei

111 lei

* Notă: tariful echivalent în lei se determină la data efectuării plății prin SMS; tariful
prin SMS include comisionul de 33% practicat de prestatorul de servicii plăți prin
SMS.
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Anexa nr. 6 la Actul adițional nr. ……./ ……………….. la ”Contractul de delegare”

Estimarea compensației de serviciu public (subvenției de exploatare) lunare
Costul de exploatare pe kilometru pentru Comuna Coaș este estimat la 5,00 lei/km.
Costurile de exploatare, la un parcurs mediu de 4.368 km/lună, potrivit programului de
transport propus, sunt estimate la 24.024 lei/lună.
Având în vedere faptul că nu deținem date certe cu privire la numărul de călători din Comuna
Coaș care ar folosi autobuzele, o estimare a compensației nu poate fi efectuată, cuantumul
acesteia ar rezulta doar după o lună de prestare a serviciului.
Totuși, datele pe care le deținem sunt cele furnizate de studiul de oportunitate întocmit de
către S.C. Veltona SRL în anul 2013, care estimează că doar 19 cetățeni ar intenționa să
folosească transportul cu autobuzul spre Municipiul Baia Mare.
În acest context, raportat și la estimările făcute de Comuna Coaș cu privire la numărul de
călători (210 persoane active și 58 de elevi care ar utiliza autobuzul spre și dinspre Baia
Mare), prezentăm mai jos o simulare în urma căruia ar rezulta o estimare a compensației.
În condițiile aplicării tarifelor la bilete și abonamente propuse, pentru acoperirea costurilor de
exploatare, ar fi nevoie să utilizeze autobuzul de pe linia 25 pentru deplasarea spre și dinspre
Baia Mare, următorul număr de cetățeni din Comuna Coaș:
Varianta I:
100 abonați lunar = 13.542 lei/lună
24 călători plătitori/cursă = 10.600 lei/lună
Total venituri = 24.142 lei/lună;
Total cheltuieli = 24.024 lei/lună;
Compensația (Venituri – Cheltuieli) = 0 lei
Varianta a II-a:
75 abonați lunar = 10.156 lei/lună
32 călători plătitori/cursă = 14.133 lei/lună
Total venituri = 24.289 lei/lună;
Total cheltuieli = 24.024 lei/lună
Compensația = 0 lei
Varianta a III-a:
50 abonați lunar = 6.771 lei/lună
40 călători plătitori/cursă = 17.667 lei/lună
Total venituri = 24.437 lei/lună
Total cheltuieli = 24.024 lei/lună
Compensația = 0 lei.
Orice reducere a călătorilor abonați sau plătitori de bilete sub acest număr determină o
creștere a diferenței dintre venituri și cheltuieli și, implicit a compensației suportate de
Comuna Coaș.
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În condițiile în care studiul de oportunitate întocmit de S.C. Veltona S.R.L. estimează un
număr de doar 19 cetățeni care ar intenționa să folosească transportul cu autobuzul spre
Municipiul Baia Mare, prezentăm mai jos 3 variante pesimiste pentru a reliefa cuantumul
compensației pe care ar trebui să-l suporte lunar Comuna Coaș:
Varianta a IV-a
40 abonați lunar = 5.417 lei/lună
20 călători plătitori/cursă = 8.833 lei lună
Total venituri = 14.250 lei/lună
Total cheltuieli = 24.024 lei/lună
Compensația = 9.774 lei/lună
Varianta a V-a:
30 abonați lunar = 4.063 lei/lună
20 călători plătitori/cursă = 8.833 lei/lună
Total venituri = 12.896 lei/lună
Total cheltuieli = 24.024 lei/lună
Compensația = 11.128 lei/lună
Varianta a VI-a Veltona:
19 abonați lunar = 2.573 lei/lună
15 călători plătitori/cursă = 6.625 lei/lună
Total venituri = 9.198 lei/lună
Total cheltuieli = 24.024 lei/lună
Compensația = 14.826 lei/lună.
Variantele prezentate mai sus reprezintă doar o simulare cu privire la implicațiile financiare
care ar putea rezulta în urma aplicării prevederilor prezentului Act adițional la Contract,
cuantumul compensației care ar rezulta în urma prestării serviciului de către operator, pe care
va trebui să o suporte Comuna Coaș din bugetul local, va rezulta în urma aplicării
prevederilor prezentului Act adițional la ”Contractul de delegare”, în condiții de operare.
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